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 BÁO CÁO 
 

Kết quả Thông tin - Truyền thông 6 tháng đầu năm, 

 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 
 

Thực hiện việc tổ chức ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của 

cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 

07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 

3517/KH-UBND-VHTT ngày 29/10/2019 về việc ứng dụng CNTT trong hoạt 

động cơ quan nhà nước huyện Đức Thọ năm 2020; Uỷ ban nhân dân huyện Đức 

Thọ báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Công tác quản lý nhà nước 

Ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 3517/KH-UBND-VH ngày 

29/10/2019 về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 

2020; Kế hoạch số 160/KH-UBND-VH ngày 31/01/2020 về việc tuyên truyền cải 

cách hành chính năm 2020; Công văn 189/UBND-VH ngày 06/02/2020 về việc 

thu hồi chứng thư số, cấp phát chữ ký số cho cá nhân; Công văn số 119/UBND-

VH ngày 16/01/2020 về việc thay đổi tên miền trang thông tin điện tử xã, thị trấn; 

Công văn số 158/UBND-VH ngày 31/01/2020 về việc rà soát, bổ sung hồ sơ cán 

bộ chuyên trách CNTT; Công văn số 591/UBND-VH ngày 24/3/2020 về việc đôn 

đốc cập nhật trang TTĐT, phần mềm TTCS; Công văn số 821/UBND-VH ngày 

16/4/2020 về việc ban hành và thực hiện quản lý chữ ký số và văn bản điện tử; 

Công văn số 930/UBND-TH ngày 28/4/2020 về việc thực hiện ký số và quy trình 

trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử; Công văn số 931/UBND-TH ngày 

28/4/2020 về việc ứng dụng nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm dịch vụ công 

trực tuyến; Công văn số 1137/UBND-VH ngày 25/5/2020 về việc tăng cường 

công tác tuyên truyền CCHC… 

2. Kết quả thực hiện 

* Về báo chí, xuất bản  

- Trong 06 tháng đầu năm 2020, công tác quản lý nhà nước về hoạt động in, 

photocopy được thực hiện đúng theo quy định. Các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn 

huyện đều hoạt động đúng định hướng. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, Đài truyền thanh cơ sở 

tuyên truyền tất cả các nội dung theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin 

& Truyền thông, của địa phương như: tuyên truyền dịch vụ công; an toàn giao thông, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng, phòng bệnh 
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dịch tả lợn Châu Phi đặc biệt là tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyên 

truyền Đại hội Đảng các cấp…; Tiếp phát đài cấp trên theo quy định. 

* Về bưu chính, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện 

- Hướng dẫn các xã sử dụng truyền thanh không dây làm thủ tục đăng ký sử 

dụng tần số với Cục tần số vô tuyến điện, đảm bảo quản lý tốt các trạm truyền thanh. 

- Phối hợp sở Thông tin - Truyền thông khảo sát hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở 

các xã, thị trấn sau sáp nhập.  

- Quản lý tốt các hoạt động của các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng đặc biệt là trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo đội liên ngành huyện tiến hành kiểm tra hoạt động tại các cơ sở 

kinh doanh Internet, photocopy, in ấn, hiệu sách… cơ bản các cơ sở hoạt động 

đúng quy định chỉ vi phạm một số lỗi nhỏ đoàn liên ngành đã nhắc nhở các chủ 

kinh doanh khắc phục. 

* Về công nghệ thông tin 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn sau sáp nhập cung cấp thông tin thay đổi tên 

miền, nội dung trên trang thông tin điện tử, phần mềm truyền thanh cơ sở.  

- Đôn đốc các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử, 

phần mềm truyền thanh cơ sở. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn sau sáp nhập thu hồi, thay đổi thông tin chứng 

thư số và cấp phát chữ ký số cho cá nhân chủ tịch, phó chủ tịch. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các xã sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến sau 

khi nâng cấp. 

- Đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng phần mềm 

hồ sơ công việc và chữ ký số trong trao đổi văn bản, không sử dụng văn bản giấy. 

- Phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn tham gia tập huấn chữ ký số tại Trung 

tâm Công báo tin học tỉnh. 

- Sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm chỉ đạo điều hành, phần mềm 

chuyên ngành, chữ ký số. 

- Phần mềm dịch vụ công trực tuyến (http://dvcductho.hatinh.gov.vn) đã nâng 

cấp lên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến(https://hccdt.hatinh.gov.vn/) đưa 

vào hoạt động ngày 04/5/2020 đã kết nối đến 16 xã, thị trấn đến nay tiếp nhận trên 

1091 hồ sơ, đã xử lý trên 1018 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 99.6%.  

- Cổng thông tin điện tử của huyện (www.ductho.hatinh.gov.vn) cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-

CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Công khai 

minh bạch thông tin trên Trang thông tin điện tử theo Quyết định số 739/QĐ-

UBND ngày 23/3/2017. Hiện nay đã cung cấp  310 dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 1 và 2; 71 dịch vụ công mức độ 3; chưa có dịch vụ công mức độ 4. 

II. NHỮNG HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

- Kinh phí đầu tư ngân sách địa phương cho hạ tầng; thu hút, đào tạo nguồn 

nhân lực; cho ứng dụng CNTT chưa được bố trí danh mục riêng, mà chỉ mới được 

http://dvcductho.hatinh.gov.vn/
https://hccdt.hatinh.gov.vn/
http://www.ductho.hatinh.gov.vn/
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trích trong nguồn chi thường xuyên ở mức còn hạn hẹp, chưa tương xứng với nhu 

cầu phát triển ứng dụng CNTT. 

- Sự chỉ đạo, hướng dẫn, đầu tư nguồn lực của ngành cấp trên chưa  đồng bộ. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng cấp huyện và 

các cơ sở đặc biệt là tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, xây dựng nông thôn mới, 

dịch vụ bưu chính công ích… 

- Đẩy mạnh, tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan 

Nhà nước theo kế hoạch. 

- Tập trung đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh Internet, photocopy, 

in quảng cáo trên địa bàn Huyện. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Sở TT - TT cần tăng cường tổ chức các lớp tuập huấn chuyên sâu nâng cao 

năng lực quản lý cho lãnh đạo và chuyên viên phục trách CNTT các huyện, thị, 

TP, các xã, thị trấn. 

- Quan tâm các chính sách, chương trình mục tiêu, đầu tư nguồn nhân lực, hạ tầng 

CNTT cho tuyến huyện, cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ. 

Trên đây là báo cáo  kết quả hoạt động Thông tin - Truyền thông 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện Đức Thọ báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở TT & TT Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ CQĐT huyện; 

- Chánh văn phòng CU-CQ huyện; 

- Trung tâm VH - TT huyện; 

- Lưu: VT, VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hoài Đức 
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